
На основу члана 56 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 
88/2008) и члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, број 101/2008, 4/2009 и 58/2009),  

 
Градско веће Града Ниша, на седници, одржаној 22.07.2010. године, доноси  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

I Констатује се да су Град Ниш, Градска општина Нишка Бања и Градска општина 
Црвени Крст, односно њихови кризни штабови, благовремено реаговали поводом 
насталих поплава на подручјима ових градских општина, у периоду од  20-22. априла 
2010. године. 

  
Активностима везаним за поступање градских општина у овом периоду, 

непосредно је руководио члан Градског већа проф. др Жарко Ранковић, а оперативно је 
руководио и директне налоге за извођење радова грађевинским предузећима која су 
била ангажована том приликом, издавао је Александар Богајчевић, дипломирани 
инжењер хидроградње, из Одељења за ванредне ситуације Министарства одбране 
Републике Србије. 
 

II Увидом у пристигле обавезе на име извођења уговорених грађевинских радова 
на санцији штете настале од поплава на овим подручјима, констатује се да је Град Ниш 
измирио све обавезе према предузећима Нискоградња АД Ниш, Ангрус и ВДП Јужна 
Морава Ниш, која су била ангажована од стране Града Ниша и градских општина Нишка 
Бања и Црвени Крст.  

 
III На основу уговора и испостављених ситуација које је доставио председник 

Градске општине Нишка Бања, утврђује се да је реч о радовима који су изведени по 
престанку  опасности елементарне непогоде - поплаве.  

 
IV Градско веће констатује да је за радове на санацији и реконструкцији објеката 

на води (мостове) на територији Града Ниша надлежно ЈП Дирекција за изградњу Града 
Ниша. 

 
V Налаже се Дирекцији за изградњу Града Ниша да у року од два дана од 

доношења овог закључка, изврши увид у пројектну и техничку документацију и утврди 
обим радова и валидност оверених ситуација, у складу са овим закључком.  
 

VI Градско веће констатује да за реконструкцију моста на Кутинској реци, на 
начин на који је изведена, нису постојали услови које прописује ЈВП „Србија воде“. 
 

VII Налаже се Управи за имовину и инспекцијске послове да испита основ за 
извођење грађевинских радова на мосту на Кутинској реци, с обзиром да нису 
приложени докази да су за реконструкцију, односно санацију моста прибављене 
грађевинска и употребна дозвола, а чиме се доводи у питање његова стабилност и 
безбедност становништва. 
 



VIII Градско веће констатује да је у току израда пројекта за изградњу моста на 
Кутинској реци. 
 

IX Налаже се Градској општини Нишка Бања и ЈП Дирекција за изградњу Града 
Ниша, Управи за имовину и инспекцијске послове и Управи за финансије, изворне 
приходе локалне самоуправе и јавне набавке, да сагледавајући општу слику створену 
преузетим уговореним обавезама од стране Градске општине Нишка Бања у року од 5 
дана, предузму одговарајуће активности и изнађу могућност за несметано 
функционисање Градске општине Нишка Бања. 
 

X За координатора наведених активности по овом закључку, Градско веће 
одређује проф. др Жарка Ранковића, члана Градског већа. 
 

XI Закључак доставити: Градоначелнику, проф. др Жарку Ранковићу, члану 
Градског већа Града Ниша, председнику Градске општине Нишка Бања, ЈП Дирекција 
за изградњу Града Ниша, Управи за имовину и инспекцијске послове, Управи за 
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
 
 
 
Број:  /2010-03 
У Нишу, 22.07.2010. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

       
 
 

       Председник  
 

       мр  Милош Симоновић 


